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Data Management
ข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
********************************************************
สถานการณ์ COVID-19 หรือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจ อาการทั่วไปจะมีไข้ ไอ จาม หายใจลาบาก
ระยะเวลาสัมผัสถึงเริ่มแสดงอาการ กินเวลา 1-14 วัน การแพร่ระบาดผ่านละอองเสมหะขนาดเล็ก เกิดจาก
ไอ จาม หรือสนทนา โดยติดต่อผ่ านการสั มผัสมากที่สุด ตรวจพบครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อ เดือนธันวาคม
พ.ศ.2562 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ
ให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
และประกาศเป็นโรคระบาดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
ในประเทศไทยมี การพบผู้ป่วยรายแรกยืนยันเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นหญิ งชาวจีน
เมืองอู่ฮั่นที่เดินทางมากับกลุ่มทัวร์ นับเป็นผูป้ ว่ ยรายแรกทีพ่ บนอกประเทศจีน
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ประเทศไทยได้รับรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศ ต่อมากลางเดือน
มีนาคมจานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดกลุ่มใหญ่ อาทิ การแพร่ระบาดจากสนามมวยลุมพินี
และในสถานบันเทิง ซึ่งสถานการณ์รุนแรงขึ้น จึงมีการดาเนินการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร
มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 โดยมีการกาหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ทาได้ พร้อมทั้งห้ามเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักรและห้ามชุมนุม (มีข้อยกเว้น) และได้มีคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 791/2563 ลงวันที่
26 มี น าคม 2563 เรื่ อ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท)
วันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน
ในยามวิกาล กลางเดือนเมษายน จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อจานวนมากและมีการจัดโรงทานแจกอาหาร จึงเป็นที่มา
ของมาตรการในการจัดทาโรงทาน และมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เดือนพฤษภาคมสถานการณ์
ดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อลดลง จึงเริ่มบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 ใน 6 กลุ่มกิจกรรมในโซนสีขาว (ตามประกาศ
ศบค.) ได้แก่ ตลาด ร้านจาหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง กีฬาสันทนาการ ร้านตัดผมและเสริมสวย ร้านตัดขน
และฝากเลี้ยงสัตว์
วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ใช้ ม าตรการผ่ อ นปรนระยะที่ 2 ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ศูนย์การค้า สถานออกกาลังกายบางส่วน
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วันที่ 1 มิ ถุนายน 2563 เริ่ม ใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 มีการเปิดสถานที่ต่าง ๆ ได้แ ก่
โรงเรียนและสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและการจัดนิทรรศการ ศูนย์พระเครื่อง
และสนามพระเครื่อง ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย
นวดเท้า ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ สถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อม ลานกิจกรรม สวนสัตว์ สถานที่
จัดแสดงสัตว์ แต่ทุกสถานที่มีข้อจากัดในแต่ละสถานที่ต่างกันไปตามที่ สบค.กาหนด วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ผ่อนปรนมาตรการ ระยะที่ 4 เปิดสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม
ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มทั่วไป ดื่มแอลกอฮอล์ได้ ยกเว้นในสถานบริการประเภท
ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานรั บเลี้ ยงเด็ก /ดู แลผู้สู ง อายุ เปิ ดได้แต่ ต้องมีม าตรการ วั นที่ 24 มิถุ นายน 2563
ผ่อนปรนมาตรการ ระยะที่ 5 กลุ่มธุรกิจผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงอาบน้า โรงน้าชา ร้านเกมและอินเทอร์เน็ต
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พบกรณีทหารอียิปต์จากเครื่องบินทหารพบติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
แต่ไม่อยู่ในสถานที่กักตัว และ 10 กรกฎาคม 2563 เด็กครอบครัวอุปทูตซูดานติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แต่ไม่ได้
กั ก ตั ว จาก 2 กรณี มี ก ารตรวจหาเชื้ อ จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 4 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และผ่อนปรนมาตรการ
ระยะที่ 6 การถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเครื่องเล่น
เป่าลม บ้านลม บ้านบอลหรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจในการพิจารณาอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะ
เดียวกันในพื้นที่รับผิดชอบสามารถเปิดดาเนินการได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม และเปิดการเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรตามข้อกาหนด
ปัจจุบันยังคงใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
*****************************************************************************************************
นางสาวกานดา สีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน
17 สิงหาคม 2563

